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হবজতয়র সূযব নওসানর্ারা থেতক উহির্ িয় 

 

وااله ومن وصحبه وآله هللا رسول  على والسالم والصالة هلل والحمد هللا بسم  

সারাহবতে অবস্থানরর্ আমার মুসহলম ভাইতয়রা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারিমারু্ল্লাহি ওয়াবারাকারু্ি। 

িামি ও ছানার পর-  

ইসলামী বসতন্তর এহি অষ্টম পবব। প্রেম িুহি পতবব আহম ইরাক ও শাতম কু্রতসিারতির 

িামলা, ওয়াহযহরস্তাতন আতমহরকার িালাল পাহকস্তানীতির প্রহর্তরাতের থেতে আমাতির 

কী করণীয় থস সম্পতকব আতলাচনা কতরহছ। র্ারপর কো বতলহছ বাগিািী ও র্ার 

িতলর িাহবকত র্ র্োকহের্ থখলাির্ হনতয়। থর্মহন গুরুত্বাতরাপ কতরহছলাম 

মুজাহিিতির এক িওয়ার প্রহর্। যার সম্পতকব আহম আরও আতগও বতলহছলাম। 

বতলহছলাম-হজিাতির কার্াতর হবহিন্নর্ার েহর্ ও হবপি থয কর্ ভয়াবি! 

র্তর্ীয় পতবব নবুওয়তর্র আিতল থখলািতর্ সম্পতকব আতলাচনা কতরহছ। যার অনযর্ম 

আলামর্ িল: শরীয়তর্র কাতছ হবচার িয়সালা প্রােবণা করা। বতলহছলাম, থখলািতর্র 

হভহি িুহি: শূরা ও র্ামাকু্কন। (পরামশব ও র্ামাকু্কন), নবুওয়তর্র আতলাতক খলীিা 

হনববাচন ও র্ার গুণ কী িতব র্ার বযাখযা, যার মতেয অনযর্ম একহি িল: 

নযায়পরায়ণর্া। 

অনযভাতব: 

র্তর্ীয় পতবব আতলাহচর্ হবষয়সমূি: 

১. নবুওয়তর্র আিতল হখলািাি কী রকম িয়? 

২. হখলািাির প্রোন ববহশষ্টগুতলা কী? 

৩. খহলিাি হনববাচতনর পদ্ধর্ী কী? 
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৪. খলীিাির প্রোন গুণ কী? 

আর চরু্েব পতবব হকছু সতেি-অহভতযাতগর উির হিতয়হছলাম। 

১. বলপ্রতয়াতগর দ্বারা ইমারাি িখর করার হুকুম কী? 

২. কমসংখযক থলাতকর বায়াতর্র মােযতম খলীিা হনববাচন ববে িতব কী? 

৩. থজারপূববক যারা হখলািাি প্রহর্ষ্ঠা কতর বা যারা এর থযাগয নয় র্াতিরতক বাইয়ার্ 
না হিতল কী গুনািগার িব?  

৪. হখলািাি থ াষণার জতনয সহিক সমতয়র অতপোয় থকান থিাষ আতছ হক না?  

আহম বতলহছলাম- যারা আবু বকর রা. এর হখলািাি থ াষণা অল্প কতয়ক জনতক হনতয় 

িওয়ার অপবাি হিতয় কম সংখযক থলাতকর বাইয়াি থক ববের্া থিয় র্ারা মূলর্ 

হমেযাবািী রাতিিীতির সিতযাগী। 

থজার কতর অতের মুতখ থয হখলািাি িখল কতর র্ার বযাপাতর হকছু িলীল উতল্লখ 

কতরহছলাম ইমাম আিমি রি. এর অহভমর্ থেতক। বতলহছলাম বাগিািী ও র্ার 

সােীতির উপর একজন সমাসীন ইমাতমর বাইয়ার্ হছল, হর্হন িতলন থমাল্লা মুিাম্মি 

ওমর রি.। র্াতিরতক গিনকারী হমেযা োরণা করতছ। র্ারা গর্ নয় বছর েতর বাইয়াি 

ভঙ্গ কতর আসতছ। আহম ইমাম নববী রি. এর অহভমর্ উতল্লখ কতরহছ- আিলুল িল 

ওয়াল আকতির একমর্ িওয়ার শর্ব না পাওয়া যাওয়ার বযাপাতর। থযখানিায় 

িলীলগুতলা জামাআরু্ল বাগিািীর হবপতে। থকননা নববী রি. বতলন- যার বযাপাতর 

মানুতষরা একমর্ ও একে িতব। আর যাতির বযাপাতর মানুতষরা বলতবনা র্ারাতর্া 

অজ্ঞার্ থলাকতির মাতে গণয িতব। র্ািতল অজানা স্থাতনর অজ্ঞার্ সমতয় অপহরহচর্ 

হকছু থলাতকর বাইয়ার্। আমাতিরতক থস বতলতছ যাতক আমরা হমেযাবািী রূতপ থপতয়হছ। 

পঞ্চম পতবব িুহি প্রতের উির হনতয় এসহছলাম- 

এক. বর্বমান সময় কী হখলািাি থ াষণার উপযুক্ত সময়? 

িুই. যহি হখলািাি থ াষণার সময় এখন না িয়। র্তব র্ার হবকল্প কী? 
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ষষ্ঠ পতবব সািাভীতির থেতক আসা হবপি সম্পতকব বতলহছ।  

সপ্তম পতবব ইতয়তমতন চলমান হকছু হবপিজনক  িনার কো উতল্লখ কতরহছ। 

আর প্রেম পতবব আহম একহি ভুল খুুঁতজ থপতয়হছ। থয ভুল অহনিা সতেও িতয় থগতছ। 

আহম র্া শুদ্ধ কতর হিতর্ চাই। থকননা সহিকর্ার হিতক থিরাই থর্া উিম। র্া িল, 

আহম বতল হছলাম- “অনযহিতক বাগিািী গাযা, আিগাহনস্তান, পাহকস্তান, ওয়াহযহরস্তান 

সম্পতকব একহি কোও বতলহন। অপরপতে ইমারাতর্ ইসলাহময়া র্ার কোর মােযতম, 

অনবরর্ সািাযয করার মােযতম, স্পষ্ট কত র্জ্ঞর্া আিাতয়র মােযতম একহি উজ্জ্বল নমুনা 

থিহখতয়তছ।” 

হকন্তু বাগিািীর কহের্ হখলািাি থ াষণার পতর রমজাতনর হববতহর্ (রমজাতন মুজাহিিীন 

ও মুসহলম উম্মাির প্রহর্ বার্বা) থর্ একবার মাে আিগাহনস্তান ও পাহকস্তাতনর কো 

উতল্লখ কতরতছ। আর গাযা ও ওয়াহযহরস্তাতক খাস কতর হকছুই বতলহন। অেচ র্খন 

এিুহি জায়গায় জ্বালাও-থপাড়াও-থবামা িামলা চলহছল পুতরািতম। র্াই আহম আমার 

কোতক শুদ্ধ কতর থনব- 

“অনযহিতক বাগিািী র্ার কহের্ হখলািাি থ াষণার পর গাযা, ওয়াহযহরস্তান, 

পাহকস্তাতনর মুজাহিি, আিগাহনস্তাতনর মুজাহিিতির সম্পতকব খাস কতর হকছুই বতলহন। 

অপরপতে ইমারারু্ল ইসলাহময়া কোর মােযতম, অনবরর্ সািাযয করার মােযতম, 

স্পষ্টভাতব র্াতির কত র্জ্ঞর্া আিাতয়র মােযতম  উন্নর্ িতষ্টান্ত থিহখতয়তছ।” 

আর থয ভুলই আমার থেতক প্রকাশ পায় বা আমাতক জানাতনা িয়, আহম র্া থেতক 

হনতজতক সহরতয় হনহি। থকননা আহম থর্া একজন মানুষ মাে। থয মানুষ ভুলও কতর  

আবার সহিক কাজিাও কতর। 

এখাতন আতরা একহি হজহনস থযাগ করব- ইমারাতর্ ইসলাহময়া ওয়াহযহরস্তাতন 

হবোস ার্ক পাহকস্তান থসনাবাহিনীর ও আতমহরকানতির িামলার বযাপাতর উিম বযবস্থা 

হনতয়তছন। র্ারা মুিাহজর ভাইতির যর্িুকু থপতরতছন সািাযয কতরতছন। এমনহক র্াতির 

জতনযও যারা র্াতির প্রহর্ উদ্ধর্ িতয়হছল, র্াতিরতক গাহল হিতয়হছল, র্াতলবান 
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মুজাহিিতিরতক পাহকস্তাতনর চর বতলহছল। আল্লাি ইমারাতর্ ইসলাহময়া থক উিম 

প্রহর্িান িান করুন।  

এই িালাকাতর্ আহম পূবব এহশয়ার ইসলাতমর সীমান্তবর্বী এলাকা, ইতোতনহশয়া, 

হিহলপাইন, মালতয়হশয়া ও র্ার আশপাতশর স্থান সম্পতকব কো বলব। 

*** 

পূবব এহশয়ার ভাইতয়রা! 

আপনারা উম্মতর্ মুসহলমার একহি হবরাি অংশ। পূবব মুসহলম ভূখতের িরজায় 

আপনারা। ইসলামী আকীিা, মুসহলমতির অহেকার প্রহর্ষ্ঠায় আপনাতির হবরাি িাহয়ত্ব 

রতয়তছ। ইসলাম ও মুসহলমতির উপর সীমালঙ্গনকারী কু্রতসি থজাতির হবরুতদ্ধ আপনারা 

লড়াই কতরতছন। থর্মহন আপনারা েমবহনরতপের্া ও শত্রুতির হবরুতদ্ধ আকীিা ও 

রাজনীহর্র মাতি আতছন। জার্ীয়র্া ও থিশতপ্রম লালনকারী পূজারীতির হবরুতদ্ধ 

আপনাতির অবস্থান।  

আপনাতির লড়াই কতয়কহি ভাতগ ও কতয়কহি অতের মােযতম িতব। 

আপনাতির যুদ্ধ িল প্রহর্হি স্থাতন আতমহরকী ও পহিমাতির স্বােবসংহিষ্ট স্থাতন আ ার্ 

িানা। আতমহরকা ও র্ার অংশীিারতির প্রহর্তরাে কতর র্াতির অপরাতের মূলয 

পহরতশাে করুন। এিাই থসই পে যা শায়খ উসামা হবন লাতিন রি. ও র্াুঁর সােীরা 

ইজতর্িাি কতরতছন। উম্মািতক সীমালঙ্গনকারীতির অহনষ্টর্া থেতক মুক্ত করার জতনয। 

হবইযহনল্লাি যুতগর থিাবল আতমহরকার পর্ন িতল র্ার অনযানয অনুসরণকারীরও পর্ন 

 িতব। র্খন র্ার থচতয় িূববল শত্রুতিরতক খর্ম করা সিজ িতব। আর এিা বর্বমাতনর 

হজিাতির মতেয প্রাোনযতযাগয ও উিম থকৌশল। বাকী আল্লািই ভাতলা জাতনন। 

আপনাতির উপর আবশযক িল- হিহলপাইতন অর্যাচারী কু্রতসিারতিরতক প্রহর্ির্ 

করতর্ হজিাি চাহলতয় যাওয়া। আপনাতিরতক দ্বীপাঞ্চতলর ও ইতোতনহশয়ার হবহভন্ন 

অঞ্চতল হিস্টানতির অপরাতের হবরুতদ্ধ আপনাতির মুসহলম ভাইতির সািাযয করা। 
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আপনাতিরতক িহেণ োইলযাতের মুসহলম ভাইতিরতক সািাযয করতর্ িতব ও র্াতিরতক 

সমেবন করতর্ িতব। 

থর্মহনভাতব হবহভন্ন হজিাতির ময়িাতন আপনাতির মুসহলম ভাইতির সািাযযাতেব হিজরর্ 

করতর্ িতব। ইসলাতমর এসকল এলাকায় থযন শত্রুতির প্রহর্তরাতে আতরা শক্ত 

অবস্থান গ্রিণ করা যায়। 

আপনাতির অতনক ভাই এ পতে অগ্রসর িতয়তছন। র্াতির অতনতক হিজরর্ কতরতছন 

আিগাহনস্তাতনর হবহভন্ন হজিাতির ময়িাতন। আহম কাোিাতর থিতখহছলাম আপনাতির 

অতনক বড় বড় শাতয়খগণ শায়খ উসামা হবন লাতিতনর সাোতর্ এতসতছন। র্াুঁরা র্াুঁর 

বার্বা থপৌঁছাতনার অহঙ্গকার কতরতছন। র্াুঁর পে অনুসরণ কতর কাজ চাহলতয় যাওয়ার 

ওয়ািা কতরতছন। 

আর শায়খ উসামা হবন লাতিতনর িাওয়াতর্ সাড়া হিতয় আপনাতির মেযকার অতনক 

বীর পুরুষ হিস্টানতির সীমালঙ্গতনর হবরুতদ্ধ হিহলপাইতন িাুঁহড়তয় থগতছ। এমহনভাতব 

হিস্টান থজাতির হবরুতদ্ধ প্রহর্তশাে হনতর্ মালী ও জাকার্বার ভাইরাও এহগতয় এতসতছন। 

শায়খ উসামা রি. এর এ িাওয়ার্ আপনাতির ওলামাতয় থকরাতমর মতেয সাড়া 

থিতলতছ। র্াুঁরা এখন উম্মািতক হিস্টান ও ইহুিীতির সীমালঙ্গনতক প্রহর্ির্ করার 

জতনয উৎসাহির্ করতছন। 

সশে িতয় হজিাি করার সাতে সাতে আপনাতির িাহয়ত্ব িল বয়ান, িাওয়াতর্র মােযতম 

মুসহলম জাহর্তক েমবহনরতপের্ার হবপি সম্পতকব সর্কব করা। যার মূলনীহর্ িল- 

শরীয়তর্র হবচার-িয়সালাতক ছুুঁতড় থিতল থিয়া। গণর্ন্ত্র, থিশহভহিক থচর্না, 

সাম্প্রিাহয়কর্ার নীহর্তক প্রণয়ন কতর। যা মুসহলম জাহর্তক পঞ্চাতশরও অহেক ভাতগ 

হবভক্ত কতরতছ। 

নওসানর্ারার মুসহলম ভাইতয়রা!  

আপনাতিরতক মুসহলম উম্মাির হনকি র্াওিীতির আহকিা বণবনা করার জতনয থচষ্টা-

সােনা চাহলতয় থযতর্ িতব। হনকত ষ্ট বানকীহশলীয় আকীিাতক প্রহর্ির্ করতর্ িতব। যা 
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পাুঁচহি থমৌহলক হবোতসর হিতক আহ্বান কতর- এক ইলাি, জার্ীয় থচর্না, মানবর্া, 

গণর্ন্ত্র, সামাহজক নীহর্তবাে। থয আহকিা ভয়-ভীহর্, উৎসাি, জ্বালাও-থপাড়াও, অতের 

মুতখ মুসহলমতির উপর সীমালঙ্গনকারীতির হবচার বযবস্থাতক চাহপতয় থিয়। আপনারা 

জাহনতয়তছন এ আকীিা ইসলামী আকীিার হবপরীর্। র্ািতল এ আকীিার হবরুতদ্ধ 

আপনাতির থমাবারক কাজ চাহলতয় যান। আল্লাির কাতছ প্রােবণা কহর হর্হন থযন 

নওসানর্ারার উম্মতর্ মুসহলমার সামতন র্াওিীতির হবশুদ্ধ আকীিা থপশ করার 

র্াওিীক িান কতরন। থযরকম আকীিা আমাতির থনর্া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাতমর উপর নাহযল িতয়তছ। যা র্াুঁর সািাবারা (রা.) হবস্তার কতর থগতছন। 

আর এিা মুসহলমতির মাতে একর্ার জাগরতণর লড়াই। এিা বলার লড়াই থয 

আিলাহিক উপকূল থেতক পূবব রু্হকবস্তান পযবন্ত আমরা সকতল এক জাহর্। এক উম্মাি। 

যাতক এক িীন এক আকীিা একহের্ কতরতছ। থযখাতন কাতলা-সািা, আরব-অনারতব 

পােবকয নাই। থযখাতন মাপার মানিে িল র্াকওয়া। 

সহর্যকার িায়ীতির প্রহর্ আমার আহ্বান- উম্মাির কার্ারসমূিতক এক করতর্, 

শত্রুতির হবরুতদ্ধ একহের্ করতর্। আপনারা উম্মতর্র সামতন শায়খ উসামা হবন 

লাতিন রি. এর থনর্ত তত্ব মুজাহিিতির বরকর্ময় কাতজর কো রু্তল েরুন।  

শায়খ রি. উম্মািতক একহি উতেতশয উৎসাহির্ করার থচষ্টা কতরতছন। র্া িল হিস্টান 

ও ইহুিীতির হবরুতদ্ধ হজিাি করা। যুতগর থিাবল আতমহরকার হবরুতদ্ধ হজিাি করা। 

হর্হন হজিািী জামাআর্সমূিতক একহের্ করার থচষ্টা কতরতছন। যার িলশ্রুহর্তর্ হর্হন 

একহি ইসলামী িল প্রহর্ষ্ঠা কতরন। ইমারাতর্ ইসলাহময়া আিগাহনস্তানতক বাইয়ার্ 

থিন। মুসলমানতিরতক আহ্বান কতরতছন- র্ারা থযন ইমারািতক বায়ার্ থিন, থযন এক 

পর্াকার হনতচ সমতবর্ িওয়া যায়। আপনারা এ িাতক সাড়া হিন। ইমাম মুজাহেি রি. 

এর এ পেতক পূণব করুন। 

সহর্যকার িায়ীতির উপর আবশযক িল- আপনারা পূবব এহশয়ার উম্মতর্ মুসহলমার কাতছ 

স্পষ্ট কতর রু্লুন ইসলামী রাতের স্বরূপতক যার প্রহর্ আমরা িাওয়ার্ হিতয় োহক। এহি 

িল শাহন্তর রাে। পরামশব ও নযায়পরায়নর্ার রাে। থক্রাে ও িমতনর নয়। নয় 

হবতফারতণর। 



|  ই স লা মী  ব স ন্ত
 

এমন রাে যা শরীয়তর্র হবচার বযবস্থা প্রহর্ষ্ঠা করতব। র্া থেতক পালাতনার নয়। 

এমন রাে যাতির নীহর্ িতব ওয়ািা পূণব কর। ওয়ািা ভঙ্গ করা নয়। 

এমন রাে যা মুসলমান ও মুজাহিিতির আমানর্তক, র্াতির থমৌহলক অহেকাতরর 

থিিাযর্ করতব। র্াতিরতক র্াকিীর কতর নয়। র্াতির সমাতলাচনা কতর নয় বা 

র্াতিরতক র্াগুতর্র চর বতল গাহল হিতয় নয়। র্াতির রক্ততক িালাল কতর নয়। 

এমন একহি রাে যা থকারআতনর আতলাতক পহরচাহলর্ িতব। থযরকম আল্লাি র্াআলা 

ইরশাি কতরন- بينهم شورى وأمرهم   আর র্াতির হবষয় সমূি পহরচাহলর্ িতব র্াতির 

হনতজতির মাতে পরামশব করার মােযতম। বাগিািীর থবিাআর্ী পদ্ধর্ীতর্ নয়, যা িল: 

بيننا شورى وأمركم  মুসলমানতির হবষয়গুতলা পহরচাহলর্ িতব আমাতির মাতে থয পরামশব 

িয় র্ার মােযতম। 

এমন রাে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাতমর সুন্নাির আতলাতক পহরচাহলর্ িতব। 

থযমন হর্হন বতলতছন: 

 تغيير بالحديث املراد ولعل: "وقال هللا، رحمه األلباني الشيخ حسنه". أمية بني من رجل سنتي يغير من أول 

وراثة وجعله الخليفة، اختيار نظام  

প্রেম থয আমার সুন্নর্তক পহরবর্বন করতব থস িল বনু উমাইয়ার এক থলাক। শায়খ 

আলবানী রি. এ িািীতসর সনিতক িাসান বতলতছন। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতরা বতলন: 

ه بتقوى  أوصيكم
ّ
اعة والسمع الل

ّ
ا، عبدا كان وإن والط ه حبشيًّ

ّ
 ا اختالف فسيرى  بعدي منكم يعش من فإن

راشدين الخلفاء وسّنة بسّنتي فعليكم كثيرا،
ّ
بالّنواجذ عليها وّعضوا بها فتمسكوا املهدّيين، ال  

“আহম থর্ামাতিরতক ওহসয়র্ করহছ -আল্লািতক ভয় করতব। আতিশ শুনতব ও মানয 

করতব, যহিও থনর্া থকান িাবশী থগালাম থিাক না থকন। থকননা আমার পতর যারা 

জীহবর্ োকতব র্ারা অতনক মর্পােবকয থিখতব। র্াই থর্ামরা আমার সুন্নািতক আুঁকতড় 

েতরা আর আুঁকতড় েতরা সৎপে প্রাপ্ত থখালািাতয় রাতশিীতনর সুন্নািতক, থর্ামরা র্াতক 

নাওয়াহজয িাুঁর্ হিতয় িতলও কামতড় েতরা।” 
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এমন রাে যা থখালািাতয় রাতশিীতনর হশো অনুসাতর পহরচাহলর্ িতব। থযরকম 

আমাতির থনর্া উমর ইবনুল খািাব রা. বতলতছন: مشورة عن إال خالفة ال إنّه  হখলািাি 

পহরচাহলর্ িতব পরামতশবর হভহিতর্। আর এর সনি সিীি, হছকাি রাবীর বণবনাতর্ 

ক্রমানুসাতর এতস থপৌঁতছতছ।  

আমাতির থনর্া আবু্দর রিমান ইবতন আওি রা. আলী রা. থক বতলন (যা থবাখারী রি. 

বণবনা কতরতছন): পরসমাচার। থি আলী আহম থিতখহছ মানুষ উসমান রা. এর থেতে 

ইনসাি কতরহন। র্াই আপহন আপনার বযাপাতর র্াতিরতক এমন সুতযাগ হিতবন না। 

আলী রা. বলতলন- আহম আপনাতক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও র্াুঁর পতরর 

িুই খলীিার সুন্নাি অনুসাতর বাইয়ার্ হিহি। র্ারপর আবু্দর রিমান ইবতন আওি রা. 

র্াুঁতক বাইয়ার্ হিতলন এবং আনসার ও মুিাহজররা র্াুঁতক বাইয়ার্ হিতলন। মুসলমান 

থসনাবাহিনীর থনর্া, মুসলমানতির থনর্াগণ র্াুঁতক বাইয়ার্ হিতলন। 

এিা িতব হখলািার রাে। যার হভহি িতব নবুওয়র্ী মানিাজ। যাতর্ অনুসতর্ িতব না 

ইউসুি পুে িাজ্জাজ বা আবু মুসহলম থখারাসানী। হকংবা বাগিািীর থবিাআর্ী পদ্ধহর্। 

থয পদ্ধহর্তর্ র্ারা িাকাহর্ ও থজাতরর মােযতম হবতফারণ-হবতফারতকর মােযতম 

হখলািাি প্রহর্ষ্ঠা কতর! 

আর আপনাতির লড়াই িল উম্মািতক এক করার রাজননহর্ক বা কুিননহর্ক লড়াই। 

উম্মািতক কাহির্ পহরবর্বতনর হিতক হনতয় যাওয়ার লড়াই। থযন মুসহলম ভূহমর 

প্রহর্রো করা যায়। ইসলাতমর বড় বড় শত্রুতক প্রহর্ির্ করা যায়। এমন এক 

হখলািাির অেীতন যা সন্তুহষ্ট ও পরামতশবর হভহিতর্ প্রহর্হষ্ঠর্ িতব। র্াওিীি, উম্মািতক 

এক িওয়ার িাওয়ার্ থিয়া, মুসলমানতির শাসন প্রহর্ষ্ঠার িাওয়ার্ থিয়া। যা 

মুসহলমতিরতক সন্তুহষ্ট ও পরামতশবর হভহিতর্ একহি থখলািাির অেীতন একে করতব। 

একহের্ ও শতিলা আনয়তনর এই কাজহির জতনয উম্মাির মাতে থচষ্টা-সােনা করতর্ 

িতব। র্াওিীতির আকীিা প্রচার করার জতনয, হিস্টান হমশনারীতির েুুঁহক থেতক বাুঁচাতর্ 

সাোরণভাতব উম্মাির মাতে শিতর, গ্রাতম, হবহভন্ন অঞ্চতল িাওয়াির কাজহি কতর থযতর্ 

িতব। আপনাতির কাতছ আতরা চাওয়া িল-উম্মাির প্রহর্ িাহয়ত্ব ও নাহস্তকর্া, 

েমবহনরতপের্াবাি, জার্ীয়র্াবাতির িাওয়ার্ থমাকাতবলায় যুবক ও ছােতিরতক জাগ্রর্ 
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করা। আপনাতির কাতছ চাওয়া িল আপনারা শুভাকািী, বযবসায়ী ও হশেকতির মাতে 

কাজ কতর যাতবন। র্াতিরতক জার্ীয়র্াবাি, েমবহনরতপের্াবাি, গণর্তন্ত্রর মর্ 

হবশতিলাপূণব বযবস্থার স্বরূপ রু্তল েরতবন। মুসলমানতির মাতে চলমান িাসাি ও 

হবহিন্নর্ার কো রু্তল েরতবন। 

সাতে সাতে এিা একিা সামাহজক আতোলনও থযখাতন হশো বযবস্থা, সুস্থ বযবসা 

পদ্ধহর্, সমাতজর রেণাতবেণ করা িতব। মুসহলম উম্মািতক হবপযবতয় সািাযয করা 

িতব। জার্ীয়র্াবািী ও হিস্টান হমশনারীতির থমিনর্তক প্রহর্ির্ করা িতব। 

আপনাতির লড়াই িল হশোিান ও প্রহশেতণর লড়াই। থযন আমরা শরীয়র্, র্ার 

আিকাম, র্ার আিাব মানার উপযুক্ত িতর্ পাহর। 

আমরা কীভাতব উম্মািতক বলতবা থয, আমরা থর্ামাতির কাতছ যা চাইহছ র্া িল 

শরীয়তর্র হবচরা িয়সালা, এ বযাপাতর আমাতিরতক হবোস কতরা। অেচ হজিাতির প্রহর্ 

সম্পকব করা িয় এমন এক িল শরীয়র্ী হবচার িয়সালা থেতক পলায়ন কতর! যারা 

শরীয়র্তক িু ভাগ কতর হিতয়তছ। এক. এ প্রকার র্ারা বযর্ীর্ অনয সকতলর থেতে 

প্রতযাজয। িুই. এ প্রকার প্রতয়াতগ র্ারা শরীয়র্ থেতক পালাতনার সুতযাগ পায়। 

কীভাতব শরীয়র্ প্রহর্ষ্ঠা করার বযাপাতর র্াতিরতক হবোস করা যায়? র্ারাই থর্া 

শরীয়তর্র হবচার-িয়সালা থেতক পালাতনার শর্ থকৌশল অবলম্বন করতছ। এমনহক 

র্ারা থয সকল অপবাি আতরাপ কতর, র্ার জতনয র্াতির কাছ থেতক জানতর্ চাইতল 

র্ারা ের-পাকতড়র বাইতর োতক। স্বােীন শরীয়র্ী আিালতর্র সামতন র্াতির হববাি 

র্াতির হবরুতদ্ধ থয িলীল িাুঁড় করায় র্ারা র্ার প্রহর্ও ভ্রুতেপ কতর না। 

কীভাতব উম্মাি আমাতির উপর পহরর্ত প্ত িতব থয, আমরা র্াতির সাতে কত র্ ওয়ািা পূণব 

করব? অেচ আমাতির মতেযও এমন থলাক আতছ যারা স্বীকত হর্ থিয় থয র্ারা 

ওয়ািাগুতলা পূণব করতব। আর থ াষণা থিয় থয র্ারা এতেতে িীনতক থমতন চলতব। র্ো 

এিা র্াতির আকীিার অংশ িতব। র্ারপর র্ারাই কতয়ক মাস পতর ওই আকীিার 

অবজ্ঞা কতর! 
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কীভাতব মুসলমানগণ এ কো সর্য বতল থমতন থনতব থয, আমরা র্াতির অহেকার 

সংরেণ করব? অেচ আমাতির মতেযই হকছু থলাক মুসলমানতির রক্ত েরাতনাতর্ হলপ্ত 

িয়। র্ারাই এমন থির্না ছড়ায় যাতর্ িাজার িাজার মুজাহিি হনপহর্র্ িয়। 

আমরা কীভাতব উম্মািতক পহরর্ত প্ত করতর্ পাহর থয, আমরা র্াতিরতক র্াকিীর করতবা 

না? অেচ হজিাতির প্রহর্ সম্পতক্ত করা িয় ও যারা মুসলমানতির থনর্ত ত্ব থিওয়ার িাবী 

কতর এমন থলাতকরাই র্াতির সাতে হবতরােকারীতির থকান িলীল ছাড়াই হমেযা ও 

অপবাতির হভহিতর্ র্াকিীর কতর। থকান থকান সময় অতনযর অনুগর্ িওয়ার কারতণ 

র্াকিীর কতর। 

আমরা কীভাতব উম্মািতক পহরর্ত প্ত করতবা থয নবুওয়তর্র রীহর্-নীহর্ অনুসরতণ আমরা 

পরামশব ও থখলািতর্ রাতশিা প্রহর্ষ্ঠা করতবা? অেচ হকছু থলাক থকান পরামশব বযহর্র্ 

থজার কতর হবতফারতনর মােযতম প্রহর্হষ্ঠর্ হখলািািতক হনতয় গবব কতর। 

উম্মাি কীভাতব পহরর্ত প্ত িতব থয আমরা নবুওয়র্ী নীহর্র আতলাতক হখলািাি প্রহর্ষ্ঠা 

করা থচষ্টা করহছ? অেচ এমন বযহক্তও আতছ থয মতন কতর উম্মাির িক চুহরকারী হকছু 

বযহক্তর বাইয়াতর্ থস খলীিা িতয় থগতছ। আমরা যাতির না নাম জাহন। না র্াতির 

কুহনয়ার্। না র্াতির সংখযা। না র্াতির গুণ বা ইহর্িাস। আমরা জাহননা র্ারা থকাোয় 

কখন একে িতয়তছ। হকংবা যখন র্ারা একে িতয়তছ থক র্াতির হবতরাহের্া করল বা 

থক র্াতির থমতন হনল। থক র্াতির প্রহর্ সন্তুষ্ট িল থক র্াতিরতক অপছে করল। যারা 

র্াতির হবতরাহের্া করল র্াতির বযাপাতর র্ারা কী করল? 

নওসানর্ারার মুসহলম উম্মাি আর সারা হবতের মুসহলম উম্মাি! হনিয় আমাতির বার্বা 

সুস্পষ্ট। 

আমরা চাই শরীয়র্ী হবচার বযবস্থা। র্া থেতক পলায়ন করার ইিা থপাষণ কহর না। 

সাউি পহরবাতরর মর্ শরীয়র্তক িুভাতগ ভাগ করতর্ চাই না। 

আমরা পরামশবক্রতম শাসন চালাতর্ চাই, িাজ্জাজ ইবতন ইউসুতির জুলুতমর অনুসরতণ 

নয়। আমরা এমন হখলািাি প্রহর্ষ্ঠা করতর্ চাই যার হভহি িতব নবুওয়তর্র মানিাজ, 

যার হভহি থকান ক্রতমই িাজ্জাজ নয়। 
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আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাতমর সুন্নাি প্রহর্ষ্ঠা করতর্ চাই। থখালািাতয় 

রাতশিীন রা. এর সুন্নাি চাই। কামতড় োকা রাজর্ন্ত্র নয়। 

আমরা হনতজতির মতেয হনভবরতযাগযর্া চাই। আমরা হনতজতির ওয়ািা পূণব করতর্ চাই। 

শ্রমবাজাতরর িলাতরর িাম পহরবর্বন করতর্ চাই না। 

আমরা চাই আপনারা এ কো হনতজতির মতন বদ্ধমূল কতর হনন থয, আমরা আপনার 

প্রহর্ সিয়। আপনার প্রহর্ একাগ্র। আপনার অহেকাতরর সংরেক। আমরা থির্না 

ছড়াতর্ চাই না, যাতর্ মুসলমানতির িাজার িাজার থলাক হনপহর্র্ িতব। 

আমরা উম্মািতক এক করতর্ চাই। র্াতিরতক পতেক করতর্ নয়। 

র্াই আমরা বাগিািী ও র্ার সাঙ্গপাঙ্গতির কত র্কমব থেতক মুক্ত। আমরা র্াতির মর্ 

নই। র্াতির অন্তভূবক্ত নই। আল্লাির অনুগ্রিক্রতম আমাতির মানিাজ র্াতির মর্ নয়। 

নওসানর্ারার ও থগািা হবতের মুসহলম উম্মাি! আমাতির মূল যুদ্ধ িল সবতচতয় বড় 

শত্রুর সাতে। যারা র্াতির বসনয হিতয় ইসলামী হবেতক অবতরাে কতর থরতখতছ। র্াতির 

সম্পি লুণ্ঠন করতছ। র্াতির উপর রােীয় বযবস্থা চাহপতয় হিতি। র্াতির উপর 

হবোস ার্ক ও থচার কমবচারীতির চাহপতয় হিতি। র্াতিরতক ভয় থিখাতনার থচষ্টা 

করতছ। র্াতিরতক োতস রাখার পাুঁয়র্ারা করতছ। র্ারা শরীয়র্তক হবশতিলা, িূববলর্া 

ও অিীলর্ার মােযম বতল। র্াই র্ারা আমাতির হশো বযবস্থাতক পহরবর্বন কতর, থযন 

আমরা সংযমশীলর্া ও কলযাতণর মােযম র্যাগ কতর িুহনয়ার সুখ-স্বািতের হপছতন 

থলতগ োহক। 

শত্রু িল থস থয র্ত র্ীয় পহবেভূহমতক িখল কতর রাখা ইজরাতয়তলর পতষ্ঠতপাষকর্া 

কতরতছ। যারা থজার কতর পূবব হর্মুরতক ইতোতনহশয়া থেতক আলািা কতর থিতলতছ। 

শীশান, িহেণ হিহলপাইন, িার্ামী, কাশ্মীর ও হিহলহস্তনতক িমন-পীড়ন, জুলুম, ির্যা, 

সীমালঙ্গতনর মতেয থরতখতছ। 
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আমাতির যুদ্ধ িল সবতচতয় বড় শত্রুর হবরুতদ্ধ থযন র্াতির আ ার্তক প্রহর্ির্ করা 

যায়। যা র্ারা ও র্াতির সীমালঙ্গনকারী কমবচারীরা আপনার স্বােীনর্া, সম্পি ও 

হবোতসর উপর কতরতছ। 

নওসানর্ারা ও পুতরা মুসহলম উম্মাি! আমরা আপনাতির স্বােীনর্া চাই। আপনাতির 

মান-সম্মান চাই। চাই আপনারা লাঞ্ছনা, িূববলর্া, হবোস ার্ক থচার কমবচারীর শতিল 

থেতক মুক্ত িতবন। 

আমরা আপনাতির প্রতর্যক মজলুম অংতশর পাতশ িাুঁড়াতবা, চাই র্ারা থছািই থিাক না 

থকন। আমাতির মুসহলম উম্মাির মতেয থয বযহক্তই হনযবাহর্র্ িতব বা কাতিরতির মতেয 

থযই হনযবাহর্র্ িতব, আমরা র্ার থেতক জাহলমতক প্রহর্ির্ করতবা। এিা আমাতির 

িীন। আমাতির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাতমর সুন্নার্। আল্লাি র্াআলা বতলন: 

 هو اعدلوا تعدلوا أال على قوم شنآن يجرمنكم وال بالقسط شهداء هلل قوامين كونوا آمنوا الذين أيها يا

للتقوى  أقرب  

“থি মুহমনগণ, থর্ামরা আল্লাির উতেতশয নযায় সােযিাতনর বযাপাতর অহবচল োকতব 

এবং থকান সম্প্রিাতয়র শত্রুর্ার কারতণ কখনও নযায়হবচার পহরর্যাগ কতরা না। 

সুহবচার কর এিাই থখািাভীহর্র অহেক হনকিবর্বী। আল্লািতক ভয় কর। থর্ামরা যা 

কর, হনিয় আল্লাি থস হবষতয় অহেক জাতনন।” 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বতলন:  

أنكثه نيّّ  وأ الّنعم حمر لي نّّ  أ أحب فما غالم، وأنا عمومتي، مع املطّيبين حلف شهدت  

“থছািতবলায় আহম সুগহিওয়ালাতির অঙ্গীকাতর (হিলিুল মুিাহয়বীন) আমার চাচাতির 

সাতে উপহস্থর্ হছলাম।  আমাতক লাল উি থিওয়া িতলও আহম র্া ভঙ্গ করতবা না।”  

 قتل ومن شهيد، فهو دينه دون  قتل ومن شهيد، فهو أهله دون  قتل ومن شهيد، فهو ماله دون  قتل من

شهيد فهو دمه دون   
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“থয র্ার মাল রো করতর্ হগতয় হনির্ িয় থস শিীি। থয র্ার পহরবার রোয় হনির্ 

িয় থস শিীি। থয র্ার িীন রোয় হনির্ িয় থস শিীি। থয আত্মরোয় হনির্ িয় থস 

শিীি।” 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতরা বতলন: 

شهيد فهو مظلمته دون  قتل من  

“থয জুলুতমর কারতণ হনির্ িয় থস শিীি।” 

র্াই থয বযহক্তই জুলুতমর হশকার িতয় বেী অবস্থায় আতছ আমরা র্ার পাতশ আহছ। 

জুলুম কতর কারখানার থয কমবচারীর থবর্ন থকতি থনয়া িতয়তছ আমরা র্ার সাতে 

আহছ। জুলুম কতর থয গ্রাতমর উন্নয়নমূলক কাজ বি করা িতয়তছ আমরা র্ার সাতে 

আহছ। আতমহরকার থগালাম পুহলশ যাতক অনযায়ভাতব ির্যা কতরতছ আমরা র্ার সাতে 

আহছ। প্রতর্যক মহিলা, যুবর্ী, এহর্ম, হবেবা যার উপর সীমালঙ্গন করা িতয়তছ বা 

র্াতক অপমান করা িতয়তছ হকংবা র্ার অহেকার িরণ করা িতয়তছ আমরা র্াতির 

সাতে আহছ। অনযায়ভাতব যার অহেকার থখতয় থিতলতছ আমরা র্ার সাতে আহছ। চাই 

থস মুসহলম থিাক বা কাতির। 

থি আমাতির হপ্রয় উম্মাি! যারাই আপনাতির উপর সীমালঙ্গন কতরতছ র্ারা র্াতির 

োরণা মর্ একজন খলীিা বহসতয় হিতয়তছ। না থকান পরামশব কতরতছ না কারও মর্ 

হনতয়তছ। না র্াতির থকান থযাগযর্া আতছ। র্ারা হবতফারতণর মােযতম, থজার-জবরিহস্তর 

মােযতম, হমেযা িাবী বাহর্ল প্রচারণার মােযতম হনতজতিরতক এ অবস্থাতন এতনতছ। আমরা 

র্ার হবতরাহের্া কহর র্াতির হবপরীতর্। যারাই পরামশব হভহিক, নযায়, রু্হষ্ট, ঐকযমর্ 

হভহিক ও থখালািাতয় রাতশিীতনর মানিাজ হভহিক কাজ করতর্ চাইতব আমরা র্ার 

সাতে আহছ। 

     *** 

নওসানর্ারা ও হবতের সকল মুসহলম উম্মাি! আল-কাতয়িা শুেু থকান র্ানজীম বা িল 

নয়, নয় থকান বযহক্ত বা সংখযার নাম। বরং এিা িল এসকল প্রতর্যক হজহনতসর পূতবব 

র্ার থচতয় অহেক গুরুত্বপূণবভাতব একহি বার্বার নাম আর এিাই আমাতির বার্বা।  
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আল্লাির কাতছ চাওয়া হর্হন থযন এতক একমাে র্াুঁর সন্তুহষ্টর জতনয বাহনতয় থিন। র্াুঁর 

শরীয়র্ অনুসাতর বাহনতয় থনন। এহিতক কবুল কতর থনন। 

وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا على هللا صلى و العاملين، رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر . 

وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  

 

 

 


